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Р Е П У Б Л И К А   С Р П С К А 
       ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
       Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-49-10/19 
Датум, 22.07.2019. године 
 
На основу члана 64. став 1) тачка (б), члана 70. став 1), 3) и 6) Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 36. став 1) Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова општине Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, број: 
1/16), на Препоруку Комисије за јавну набавку број: 02/5-404-49-9/19 од 19.07.2019. године, у 
поступку јавне набавке - Додатни радови на асфалтирању локалног пута у насељеном мјесту 
Бријест – општина Лопаре, по уговору број: 02/5-404-30-8/19 од 05.06.2019. године, Начелник 
општине до но си   
 

- ОДЛУКУ О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА- 
преговарачки поступак без објаве обавјештења 

 
Члан 1. 

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке, број: 02/5-404-49-9/19 од 19.07.2019. године и 
Уговор за јавну набавку „Додатни радови на асфалтирању локалног пута у насељеном мјесту 
Бријест – општина Лопаре, по уговору број: 02/5-404-30-8/19 од 05.06.2019. године“, додјељује се 
Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „БИЈЕЉИНА ПУТ“ БИЈЕЉИНА. 
Понуда број: 1256/19 од 18.07.2019. године, за понуђену цијену од 2.680,40 КМ, без урачунатог 
ПДВ-а, односно 3.136,07 КМ, са урачунатим ПДВ-ом (словима: трихиљадестотинутридесетшест и 
07/100 КМ), као најбоље оцијењеном понуђачу.  
 

Члан 2. 
Приједлог уговора о набави доставиће се на потпис изабраном понуђачу по протеку рока од 15 
дана од дана објаве добровољног ex ante обавјештења, у складу са чланом 28. став 7) Закона о 
јавним набавкама Босне и Херцеговине. 
 

Члан 3. 
За извршење ове Одлуке задужује се и овлашћује Одјељење за просторно уређење и стамбено-
комуналне послове општине Лопаре. 
 

Члан 4. 
Ова Одлука објавиће се на web-страници општине Лопаре, истовремено с упућивањем понуђачима 
који су учествовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом 70. став 6) Закона о јавним 
набавкама. 

 

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који су учествовали у 
поступку јавне набавке, у складу са чланом 71. став 2) Закона о јавним набавкама. 

 
Образложење  

 
Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-404-
49-1/19 од 10.07.2019. године. 
Јавна набавка је проведена преговарачким поступком без објаве обавјештења. 



2 

 

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 2.691,00 КМ. 
Комисија за јавну набавку именована је Рјешењем начелника, број: 02/5-404-49-2/19 од 10.07.2019. 
године. 
Комисија за јавну набавку доставила је дана 19.07.2019. године извјештај о оцјени понуда и 
Препоруку о избору најповољнијег понуђача број: 02/5-404-49-9/19 од 19.07.2019. године, у 
поступку јавне набавке додатних радова на асфалтирању локалног пута у насељеном мјесту 
Бријест – општина Лопаре, по уговору број: 02/5-404-30-8/19 од 05.06.2019. године. 
У наведеном поступку јавне набавке, комисија се руководила Законом о јавним набавкама, тачније  
чланом 24. тачка а) Закона. Наиме, ради се о додатним радовима који су настали приликом 
реализације основног уговора, број: 02/5-404-30-8/19 од 05.06.2019. године, чија је укупна 
вриједност 22.950,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
Узимајући у обзир препоруку Надзорног органа именованог у реализацији наведеног уговора и 
чињенице да су додатни радови настали у току реализације првобитно закљученог уговора, да су 
радови настали усљед непредвиђених околности, да је неопходно да се радови изврше и да се 
као такви не могу одвојити од главног уговора, те да не прелазе 20% вриједности основног уговора 
и након проведеног преговарачког поступка и чињенице да је понуђач понудио завршетак радова 
под истим условима као и код основног уговора, Комисија је предложила Начелнику општине да 
закључи уговор за додатне радове са понуђачем ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „БИЈЕЉИНА ПУТ“ БИЈЕЉИНА. 
У поступку доношења ове Одлуке посебно су цијењене чињенице да је Комисија правилно и 
потпуно извршила оцјену квалификованости понуђача, те оцјену приспјелих понуда, сходно 
критеријима из Тендерске документације. 
У поступку оцјене проведеног поступка, Начелник општине није нашао пропусте, нити разлоге који 
би били основ за неприхватање Препоруке Комисије за јавну набавку. 
Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија у свему правилно поступила, те да је избор 
најповољнијег понуђача извршен у складу са Законом о јавним набавкама, подзаконским актима и 
Тендерском документацијом. Увидом у приложену документацију, неспорно је да је изабрани 
понуђач најбоље оцијењен због најниже цијене, како слиједи: 
 

Назив / име понуђача 
Понуђена 

цијена 
(без ПДВ-а) 

Понуђени 
попуст 

Цијена са 
урачунатим 

попустом 
(без ПДВ-а) 

1)  
„БИЈЕЉИНА ПУТ“ Д.О.О. 
БИЈЕЉИНА 2.680,40 КМ не 2.680,40 КМ 

 
Изабрани понуђач ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „БИЈЕЉИНА ПУТ“ 
БИЈЕЉИНА је изабран примјењујући критеријум најниже цијене и његова понуда у потпуности 
испуњава услове предвиђене тендерском документацијом.  
Из наведених разлога, примјеном члана 64. став 1) тачка (б), најнижа цијена, одлучено је као у 
диспозитиву. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 
Против ове Одлуке може се изјавити жалба најкасније у року од 10 (десет) дана од дана пријема 
ове Одлуке. 
 
                 Н А Ч Е Л Н И К 
                                                           Радо Савић 
Доставити: 
- Понуђачу, 
- евиденцији и 
- архиви 


